•
•

ஜுன் – 17

TNPSC துளிகள்
❖

உலக விலங் குகள் சுகாதார அமைப் பு “ஒரே சுகாதாேம் ” என்ற ஒரு கருத்துருவை
எடுத்துவேத்துள் ளது. இது மனிதே்களின் சுகாதாேமும் விலங் குகளின் சுகாதாேமும்
ஒன்றுக்ககான்று கதாடே்புவடயவை என்றும் தற் க ாழுது அவைகள் ைாழும் சூழல்
அவம ் புகள் ஒன்ற ாட ான்றுப் பிவைக்க ் ட்டுள் ளன என்றும் கூறியுள் ளது.
o

தற் க ாழுதுள் ள

மனிதத்

விலங் குைழி மூலம்
ர ாய் களில்
ஒை் கைாரு

ர ாய் களில்

75 சதவிகித ர ாய் கள்
ஆை்டும்

ேவும்

விலங் குகளிடமிரு ்துப்
❖

கதாற் று

60

சதவிகித

ர ாய் கள்

ேவு வைகள் ஆகுை் . ைளே் ்து ைரும் மனிதத் கதாற் று
5

விலங் குகளிடமிரு ்துப்

புதிய

மனித

ேவுகின்றன.

ர ாய் களில்

3

ர ாய் கள்

ேவுகின்றன.

கெே்மனி மற் றும் இேஷ்யாவைச் ரசே் ்த ஒரு விஞ் ஞானிகள் குழு பிே ஞ் சத்தின்
மு ் ேிமாை

X-கதிே்

ைவே டத்வத

கை்டறிய ் டாத அதிக
ட்சத்திேங் கள்

உருைாக்கக்

கூடியதும்

இதுைவே

ிவற ககாை்ட கரு ்துவளகள் , இருை்ட ஆற் றல் மற் றும்

ஆகியைற் வற

கை்டுபிடிக்கக்

கூடியதுமான

ஒரு

விை்கைளித்

கதாவலர ாக்கிவயச் கசலுத்தத் தயாோகி ைருகின்றனே்.
o

இது

அவலைேிவச

-

ோை்ட்ென்

–

காமா

கதாவலர ாக்கி

என்று

க யேிட ் ட்டுள் ளது.
❖

இந்தியாவின் திரவ டப ்றராலிய வாயுவின் (LPG - Liquefied Petroleum Gas) த ் டபாழுமதய
சந்மத அமைப் பு குறித்து ஆய் வு டசய் வத ் காகப் டபாருளாதார நிபுணர் கிரித் பரீக்
என்பவரின் தமலமையின் கீழ் 5 நபர்கள் டகாண்

ஒரு குழுமவ ைத்திய அரசு

அமைத்துள் ளது.
o

இந்தத் தும யில் அதிக அளவிலான தனியார் நிறுவனங் கமளக் டகாண்டு
வருை் முய ் சியாக இந்த ந வடிக்மக பார்க்கப் படுகின் து. றைலுை் இவர்கள்
சரிசைைான

LPG

சந்மதயாளர்களாக

டசயல் படுவத ் குை்

தகுதி

உம யவர்களாவர்.
❖

அஸ்ஸாமின் அய் சுவலில் உள் ள அஸ்ஸாை் மரபில் ஸ் பம யின் தமலமை வளாகத்தில்
மிறசாரை் ைாநில முதல் வர் டசாரை் தங் கா ைரக்கன்றுகமள ந டு
்
பசுமை மிறசாரை்
தினத்மத அனுசரித்தார்.
o

❖

1999 ஆை் ஆண்டு ஜுன் 11 முதல் இத்தினை் மிறசாரமில் அனுசரிக்கப் படுகின் து.

துணிகர

முதலீ ் ாளரான

இமணயதளப்

றபாக்குகள்

றைரி

மீக்கர்

மீதான

என்பவரினால்

அறிக்மகயின்படி,

டவளியி ப் ப டு
் ள் ள
உலக

இமணயதளப்

பயன்பா ் ாளர்களில் 12 சதவிகிதப் பயன்பா ் ாளர்களு ன் இந்தியா இரண் ாவது
இ த்தில் தரவரிமசப் படுத்தப் ப டு
் ள் ளது.
o

இந்தப் ப ்டியலில் 21 சதவிகித இமணயதளப் பயன்பா ் ாளர்களு ன் சீனா
முதலி த்மதயுை்

8

சதவிகித

இமணயதளப்

பயன்பா ் ாளர்களு ன்

அடைரிக்கா மூன் ாவது இ த்மதயுை் பிடித்துள் ளன.
❖

றபார்ப்ஸ்

பத்திரிக்மகயின்படி

உலகின்

பணக்காரப்

டபண்ணாக

பா கியான

ரிகான்னா உருடவடுத்துள் ளார். இவரும ய டசாத்து ைதிப் பு 600 மில் லியன்

ாலர்கள்

என்று கணிக்கப் ப டு
் ள் ளது.
❖

டவனிசூலா அரசு, பணத்தின் ைதிப் மப மிக அதிக அளவில் கும த்த பணவீக்கை்

•
•

(மிகுவீக்கை் )

காரணைாக

3

புதிய

பணத்

தாள் கமள

டவளியி விருப் பதாக

அறிவித்துள் ளது.
o

இது 1.3 மில் லியன் ை ங் கி ் குை் றைறல டசன்

மிகு பணவீக்க நிமலமயக்

க டு
் ப் படுத்துவமத றநாக்கைாகக் டகாண்டுள் ளது.
❖

எஸ்றதானியா, மநஜீரியா, டசயின் ் வின்டசன் ், கிரறனட ய் ன்ஸ், துனிசியா ை ் றுை்
விய ்நாை் ஆகிய நாடுகள் 2020 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆை் றததியிலிருந்து 2 ஆண்டு
காலத்தி ் கு ஐ.நா. பாதுகாப் புச் சமபயின் நிரந்தரை் அல் லாத உறுப் பு நாடுகளாக
றதர்ந்டதடுக்கப் ப டு
் ள் ளன.

❖

பாரத் ம யனமிக்ஸ் நிறுவனத்தின் விசாகப் ப ்டினப் பிரிவு வர்ணாஸ்திரை் என்
அதிக எம

டகாண்

நீ ர்மூழ் கிக் குண்டுகமளத் தயாரிப் பத ் காக இந்தியக் க

்

பம யு ன் ஒப் பந்தை் ஒன் றில் மகடயழுத்தி டு
் ள் ளது.
o

வர்ணாஸ்திரை்

என்பது

கப் பலிலிருந்து

ஏவப் படுை்

குண் ாகுை் . இது மிகவுை் றைை் படுத்தப் ப ்

நீ ர்மூழ் கி

எதிர்ப்புக்

தானியங் கி ை ் றுை் டதாமலக்

க டு
் ப் பா டு
்
வழிகா டு
்
அமைப் புகளு ன் டபாருத்தப் ப ்

மின்சாரத்தால்

இயக்கப் ப க்கூடிய ஒரு நீ ர்மூழ் கி ஆயுதைாகுை் .
❖

டதாமலத் டதா ர்பு தும யின் உயரிய முடிவு எடுக்குை் அமைப் பான, டிஜி ் ல் தகவல்
ஆமணயை் (DCC - Digital Communications Commission) பாரதி ஏர்ட ல் ை ் ை் றவா ாறபான்
ஆகிய இரு நிறுவனங் களின் மீது அபராதை் விதிக்க ஒப் புதல் வழங் கியுள் ளது.
o

2016 ஆை் ஆண்டில் ரிமலயன்ஸ் ஜிறயா இன்றபாகாை் நிறுவனை் சந்மதயில்
நுமழந்த

றபாது

அவ ் று ன்

டதா ர்பு

டகாள் ள

ைறுத்தத ் காக

இந்நிறுவனங் களுக்கு அபராதை் விதிக்கப் ப டு
் ள் ளது.

ப ொருளொதொரச் பசய் திகள்
வர்த்தகப் பபோர்
❖

இந்திய

வர்த்தகத்

தும

அமைச்சகத்தினால்

றை ் டகாள் ளப் ப ்

ஆய் வின்படி,

த ் டபாழுது அடைரிக்கா ை ் றுை் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கிம றய நம டப ் றுக்
டகாண்டிருக்குை் வர்த்தகப் றபாரானது ஏ த்தாழ 350 டபாரு க
் ளின் ஏ ் றுைதிமய
அதிகரிப் பத ் கான ஒரு வாய் ப் பிமன இந்தியாவி ் கு வழங் குகின் து.
❖

தாமிரத் தாதுக்கள் , இரப் பர், காகிதை் , காகித அ ம
்
, கை் பி வமலயமைப் பில்
குரல் /தகவல் கமளப் பரிைா ் றுவத ் கான உபகரணங் கள் , ஒத்திமசவிகள் ை ் றுை்
குழாய் கள் ஆகிய இந்தியப் டபாரு க
் ள் சீன சந்மதயில் முக்கிய இ ை் பிடிக்கக்
கூடியதாகுை் .

❖

டதாழி ் தும த்

தடுப் பான்கள் ,

கடினைாக்கப் ப ்

இரப் பர்,

கார்பன்

அல் லது

கிராமப ் மின்வாய் கள் ை ் றுை் இய ் மகத் றதன் ஆகிய இந்தியப் டபாரு க
் ள்
அடைரிக்கச் சந்மதயில் ஏ ் றுைதி வாய் ப் புகமளப் டப விருக்கின் ன.

பபப் ஸ் (BEPS) திட்டம்
❖

ைேி ஏய் ் புக் கை்காைி ் பு மீதான க ாருளாதாே ஒத்துவழ ் பு மற் றும் ைளே்ச்சி
அவம ் பின் (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) திட்டத்வதச்
கசயல் டுத்துைதற் காக அடி ் வடத் ரதய் மானம் மற் றும் இலா

கசயல் மாற் ற

•
•

ஒ ்

்தம் (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting) என்ற ஒரு

ன்னாட்டு ஒ ்

்தத்வத

இ ்தியா உறுதி கசய் திருக்கின் து.
❖
❖

ன் னாட்டு

ிறுைனங் கள் ஒரு பிராந்தியத்தில் இலா ங் கவள ஈட்டுகின்றன.

ஆனால் இ ் ிறுைனங் கள் குவற ்த அல் லது ைேி விதிக்காத இடங் களுக்கு அைற் வற
மாற் றுகின்றன.

❖

இவை இறுதியாக சுழிய அளவி ் கு அல் லது மிகக் குவற ்த அளவி ் குப் க ரு ிறுைன
ைேிகவள கசலுத்துகின்றன.

❖

BEPS என் தன் ர ாக்கம் இது ர ான்ற

டைடிக்வககவளத் தடு ் தாகும் .

பபண் பதோழிலோளர் சக்தி
❖

றதசிய ைாதிரி ஆய் வு அலுவலகத்தினால் (NSSO) கைளியிட ் ட்ட கதாடே் கதாழிலாளே்
சக்தி ஆய் வுத் தகைலானது (Periodic Labour Force Survey - PLFS) 2017-18 ஆம் ஆை்டில்
இ ்தியாவில் க ை் கதாழிலாளே் சக்தி குவற ்துள் ளது என்று கூறியுள் ளது.

❖

இ ்தியாவில் க ை் கதாழிலாளே் சக்தி

ங் றக ் பு விகிதம் (Labour Force Participation Rate

- LFPR) இ ்தியாவில் 15 ையதிற் கும் ரமல் உள் ள க ை்களில் 4

ே்களில் 3

ே்கள்

ைியாற் றாமலும் ரைவல ரதடாமலும் உள் ளனே் என்று கூறுகின்றது.
❖

பீகாே் மா ிலம் மிகக் குவற ்த க ை் கதாழிலாளே் சக்தி

ங் றக ் பு விகிதத்வதக்

ககாை்டுள் ளது. ஆனால் இதில் இ ்தியாவின் கதன் மற் றும் கிழக்கு மா ிலங் கள்
சிற ் ாக கசயலாற் றியுள் ளன.
❖

சே்ைரதசத் கதாழிலாளே் அவம ் பின் டி (International Labour Organization - ILO) 2018 ஆம்
ஆை்டின் ஏ ் ேல் மற் றும் ெூவல மாத காலகட்டத்தில்

ைியில் உள் ள இ ்திய ்

க ை்கள் ஒரு ைாேத்திற் கு சோசேியாக 44.4 மைி ர ேங் கள்

ைியாற் றுகின்றனே்

என்று கைித்துள் ளது.
❖

ைளே் ்து ைரும்

ாடுகளின் சோசேி விகிதமான ஒரு ைாேத்திற் கு 35-36 மைி ர ே

அளவி ் கு க ை்கள்

ைியாற் றுகின்றனே் என் திவன விட இது அதிகமாகும் .

சிறு வணிகர்கள் அந் நியச் பசலோவணி
❖

இந்திய ரிசர்வ்

வங் கி சில் லம

வணிகர்களுக்காக ஒரு அந்தியச் டசலாவணி

வர்த்தகத் தளை் அமைக்கப் படுை் என்று அறிவித்துள் ளது.
❖

சிறு ை ் றுை் நடுத்தர நிறுவனங் கள் , ஏ ் றுைதியாளர்கள் , இ க்குைதியாளர்கள் ை ் றுை்
தனிநபர்கள் ஆகிறயார் இதன் மூலை் பயன்டபறுவர் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகின் து.

❖

இந்தத் தளை் இந்திய தீர்வு வழங் கு நிறுவனத்தினால் றைை் படுத்தப் படுகின் து.

❖

வர்த்தகை் டசய் யப் ப க்கூடிய கும ந்தப ச
் த் டதாமக 1000
ாலர்கள் என்

ை ங் கு விகிதத்தில் வழங் கப் படுகின் ன.

ாலர்கள் . இமவ 500

•
•

சுற் றுச்சூழல் பசய் திகள்
பமக்சிபகோ வளளகுடோவில் உள் ள உயிரில் லோப் பகுதி
❖

இந்த ஆண்டில் டைக்சிறகா வமளகு ாவில் உள் ள க ல் சார் “உயிேில் லா ்
மிக ் க ேிய

உயிேில் லா ்

குதிகளில்

ஒன்று

என

ைேலாற் றில்

குதி”
திவு

கசய் ய ் ட்டுள் ளதாக ஆோய் ச்சியாளே்கள் அறிவித்துள் ளனே்.
❖

இது

8000

சதுே

வமல் களுக்கு

எதிே் ாே்க்கின்றனே்.
கடுவமயாகப்
❖

உயிேில் லா ்

இது

மீன்

ரமல்
பிடித்தல் ,

ேவும்

என்று

கடல்

இது

குதிகள் என் து உலகில் உள் ள கடல் கள் மற் றும் மிக ் க ேிய ஏேிகள்

மனித

டைடிக்வககள்

காேைிகளிலிரு ்து
(வ ட்ேென் மற் றும்
❖

இது

ஆகியைற் வறக்

ாதிக்கும் என்று ஆோய் ச்சியாளே்கள் கைித்துள் ளனே்.

ஆகியைற் றில் மிகக் குவற ்த அளவு ஆக்ஸிென் உள் ள
❖

ஆோய் ச்சியாளே்கள்

ைளங் கள்

கடலுக்கு

ஏற் டும்

மற் றும்

குதிகளாகும் .

அதனுடன்

அதிக ் டியான

கதாடே்புவடய

ஊட்டச்சத்து

இதே

மாசு ாட்டினால்

ாஸ் ேஸ்) ஏற் டுகின்றது.

அடியில்

மற் றும்

அதன்

அருகில்

உயிே்

ைாழும்

கடல் சாே்

உயிேினங் களுக்குத் ரதவையான ஆக்ஸிெனின் அளவைக் குவறக்கின்றது.
❖

மிஸ்ஸிஸி ் பி

தி மற் றும் அதன் அதிக ் டியான ஊட்டச்சத்து மிக்க க ாருட்கள்

கமக்சிரகா ைவளகுடாவின் ைளே் ்து ைரும் உயிேில் லா ்

குதிக்குக் காேைம் என்று

குற் றம் சாட்ட ் டுகின்றன.

பகல் ப் கோடுகள்
❖

சர்வறதச அளவில் டகல் ப் காடுகள் (Kelp Forests) ர ான்ற கடல் சாே் ைாழ் விடங் கவள
கால ிவல மாற் ற

❖

ககல் ்

என் து உலகம்

ஆழமற் ற ீ ே் ்
ழு ் பு
❖

ிகழ் வுகள் மாற் றியவமக்கின்றன.
முழுைதும்

கடற் கவே முகத்துவாேத்திற் கு அருகிலுள் ள

ே ் பு, ஊட்டச் சத்து மிக்க உ ் பு ீ ே் ஆகியைற் றில் ைளரும் மிக ் க ேிய

ிறக் கடற் ாசி ைவகயாகும் .

350ற் கும் ரமற் ட்ட கைை் ரைறான இனங் கள் மற் றும் 1,00,000 ைவேயிலான சிறிய
முதுககலும் ற் ற இனங் கள்
ககாை்டமவ.

ஆகியவை ஒரே ககல் ் தாைேத்தில்

ைாழும் திறன்

•
•

❖

அதிக அளவிலான மீன்கள் ,

றவைகள் மற் றும்

ாலூட்டிகள் ஆகியவை

ீ ருக்கு

அடியில் உள் ள ககல் ் காடுகவளச் சாே் ்துள் ளன.
❖

இ ்தக் காடுகள் உள் ள இடங் கள் : ரமற் கு ஆஸ்திரேலியா, கிழக்குக் கனடா, கதற் கு
ஐரோ ் ா, ைடக்கு கலிர ாே்னியா மற் றும் கிழக்கு அகமேிக்கா.

❖

இது மிகக் கடுவமயான ஆே்க்டிக் சுற் றுச் சூழலிலும் ைளே் ்து, உயிே்ைாழும் திறன்
ககாை்டு விளங் குகின்றது.

மொநிலச் பசய் திகள்
பமல் லிய கறுப் பு ஓடு பகோண்ட ஆளம
❖

அசாமின்

குவஹாத்தியில்

உள் ள

உக்ரதாரா

ஆலயை் ,

டபாறித்துள் ள 34 அரிய டைல் லிய கறுப் பு ஓடு டகாண்

த ் டபாழுது

குஞ் சு

ஆமைகமலப் பார்மவயி

ஒரு சி ப் பு தரிசனத்மத ஒருங் கிமணத்தது. இந்தக் குஞ் சு டபாறிக்கப் ப ்

ஆமைகள்

டவகு சீக்கிரை் வனப் பகுதியில் மீண்டுை் டகாண்டு வி ப் ப வி ருக்கின் ன.
❖

இந்த ஆமைகள் டகாண்டுள் ள டைல் லிய ஓடு ை ்
றவகைாக

நகர்வத ் குை்

நீ ரில்

எளிதாக

ஆமைகமள வி

நகர்வத ் குை்

நிலப் பகுதியில்

இந்த

ஆமைகமள

அனுைதிக்கின் து.

❖

இது அஸ்ஸாை் ை ் றுை் வங் க றதசங் களில் உள் ள சில றகாவில் களின் குளங் களில்
ை டு
் றை காணப் படுகின் து.

❖

இதன் அறிவியல் டபயர் :

❖

இதன் IUCN

ாதுகா ் பு

ில் ரசானியா

ிக்ேிகான்ஸ் ஆகுை் .

ிவல: மவற ்துர ான இனம் .

•
•

முக்கிய தினங் கள்
போளலவனமோக்கல் மற் றும் வறட்சிக்கு எதிரோன உலக தினம் - ஜுன் 17
❖

பாமலவனைாக்கல் ை ் றுை் வ

்சிக்கு எதிரான உலக தினைானது ஜுன் 17 அன்று

உலகடைங் கிலுை் அனுசரிக்கப் படுகின் து.
❖

ஐ.நா. டபாதுச் சமபயானது 1995 ஆை் ஆண்டில் பாமலவனைாக்குதலுக் கு எதிரான
ஐக்கிய

நாடுகளின்

ஒப் பந்த

வமரமவ

ஏ ் படுத்திய

றபாது

இத்தினத்தின்

அனுசரிப் பிமன அறிவித்தது.
❖

இந்த நாளானது பாமலவனைாக்கல் ை ் றுை் வ
தடுத்து

நிறுத்துவத ் கான

வழிகள்

குறித்த

்சிமயப் ப ் றியுை் அவ ் ம த்
விழிப் புணர்மவ

ஏ ் படுத்தவுை்

அனுசரிக்கப் படுகின் து.
❖

இவ் வரு த்தின் கருத்துருவானது, “ஒன்றாக இவை ்து எதிே்காலத்வத ைளே் ் ர ாம் ”
என் தாகும் .

❖

இ ்தக் கருத்துருைானது கட ்த 25 ஆை்டுகால கசயல் ாடுகள் மற் றும் அடுத்த 25
ஆை்டு கால எதிே் ாே் ் பிவனயும் பிேதி லிக்கின்றது.

❖

ஐ. ா. சவ யின்

டி

துவை ஈே ் தமான
❖

ாவலைனமாக்கல் என் து ைறை்ட, அவே ைறை்ட மற் றும் உலே்
குதிகளில் ஏற் டும் நிலச் சீேழிவைக் குறிக்கின்றது.

ாவலைனமாக்கல் என் து ஏற் கனரை இருக்கும்
குறிக்காது.

--------------

ாவலைனங் களின் விேிைாக்கத்வத

